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Woord van dank 
 
Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen maanden waarin ik deze studie schreef. Het was 
meer dan het schrijven van een onderzoeksverslag. Al schrijvende trok in mijn gedachten 33 jaar 
werken in de gezondheidszorg voorbij, een terrein dat me nog steeds mateloos boeit. Eigenlijk is 
het meer dan werken, het is leven. In de gezondheidszorg word je geconfronteerd met een bonte 
verscheidenheid aan mensen op momenten in hun leven die ze zich vaak blijvend zullen 
herinneren. Maar niet alleen de patiënten maken het bijzonder, ook de mensen die kiezen voor de 
gezondheidszorg zijn op de een of andere manier anders. Samen deel je, zonder het onder 
woorden te brengen, de bijzondere ervaringen die je in de gezondheidszorg ten deel vallen.  
 
Een woord van dank gaat op de eerste plaats uit naar Drs. Fr.C.A. Jaspers, lid van de Raad van 
Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Mevrouw E.I. van Leeuwen-Seelt, 
directeur P&O voor de tijd die zij mij gaven om dit proefschrift te schrijven en voor het 
vertrouwen in mij dat zij daarmee uitspraken. Yvonne ten Hoeve deelt de eerste plaats met hen; 
zij deed de dataverzameling, bespaarde mij talloze tochtjes naar de bibliotheek en zorgde voor 
morele steun. Daarnaast heeft zij mij bewust gemaakt van de verschillende vogeltjes in mijn tuin, 
zodat ik ineens anders ben gaan kijken en luisteren.  
Het is niet mogelijk om alle collega’s  en  vrienden bij naam te noemen om  mijn erkentelijkheid 
te betuigen voor hun nimmer aflatende belangstelling en bemoediging. Ik verenig hen in één 
persoon: Cies, bedankt! 
En dan mijn trouwste fan, mijn zoals hij het zelf noemt “oude vader.” Er is geen dag tijdens het 
schrijven voorbij gegaan waarop hij niet vroeg:“En?” Samen met mijn moeder stuurde hij 
wekelijks een bemoedigend kaartje. Ik weet dat zij trots op mij zijn. Hoeft niet hoor, ik  heb, hoe 
gek het misschien klinkt, van het schrijven genoten!  
Mijn dank gaat ook uit naar het sectorfonds SoFokles dat een deel van het onderzoek 
subsidieerde.  
Last but not least wil ik mijn begeleiders Professor dr. A.M. Sorge en Mevrouw dr. M.A.G. van 
Offenbeek bedanken voor hun commentaar alsmede de leden van de beoordelingscommissie. 
 




